Gymnasiesärskolan vid
Södra Viken
Södra Viken har två av gymnasiesärskolans nationella program,
det ena är Skog, mark och djur och det andra är Fordonsvård
och godshantering.
Information

Program
För dig som gillar att vara utomhus och jobba
praktiskt kan gymnasiesärskolan vid Södra
Viken vara något för dig.
Under utbildningens fyra år får du tillsammans
med dina klasskamrater fördjupa dina kunskaper inom programmet du valt. Du får bra stöd
av dina lärare och ibland jobbar du i mindre
grupp. All undervisning är individanpassad.
För att kunna söka till programmen måste du
tillhöra gymnasiesärskolans målgrupp.

Boende
Om du kommer från en annan kommun än
Sunne och ska studera vid gymnasiesärskolan
så finns ett LSS-boende som ligger centralt
och nära resecentrum.
Du ansöker om LSS- boende via din hemkommun.
Efter utbildningen
Tillsammans med din hemkommun förbereder
Södra Viken dig att planera din framtida sysselsättning.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande
I gymnasiesärskolans utbildning ingår 22
veckor APL, där du får träna dina yrkeskunskaper. APL-platsen kan vara i Sunne kommun
eller i din hemkommun.

Program

Skog, mark och djur
Programmet Skog, mark och djur passar dig
som gillar att vara ute mycket i naturen. Du får
träna på att köra traktor, röj- och motorsåg.
När du tagit studenten kan du till exempel få
sysselsättning inom skog och trädgård men
även inom lättare vaktmästeri.
Utbildningen är praktiskt inriktad och vi är
mycket ute i skogen runt skolan.

Programgemensamma ämnen Skog,
mark och djur:
•Biologi – naturbruk, 100p
•Naturbruk, 200p
•Naturbruksteknik 1, 100p

Program

Kontakt

Fordonsvård- och godshantering
Vid programmet Fordonsvård och godshantering får du träna dig i fordonsvård och rekond
av bilar. I verkstaden får du träna på service
och underhåll av fordon. Du får även prova på
att svetsa i olika material.
I utbildningen finns möjlighet att testa att köra
truck och hjullastare.
När du tagit studeten kan du till exempel få
sysselsättning inom rekond, serviceverkstad,
lager/godshantering mm.

Programgemensamma ämnen Fordonsvård och godshantering
• Fordonsbranschen, 200p
• Fordonsteknik 1, 200p
• Godshantering – grundkurs, 200p

Kontakt
Carola Rylander
Handläggare Gymnasiesärskolan
0565-155 58

Sunne Gymnasieskola/Södra Viken
35 Södra Viken, SE-686 80 Sunne
Tel +46 565-155 55, sodraviken@sunne.se, www.sodraviken.se

